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Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia pn.: „Zawarcie Umów Ramowych na 

świadczenie usługi wynajmu na rzecz Zamawiającego autobusów wraz z kierowcami celem 

zapewnienia obsługi Autobusowych Linii Dowozowych do linii kolejowych Zamawiającego na 

terenie województwa małopolskiego” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie przepisów art. 39-46 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz.1843 z późn. zm.). 

Znak sprawy - KMDL/251/13/2020. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA  

 
W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia               

„Koleje Małopolskie Sp. z o.o.” w Krakowie wyjaśnia: 

 

Pytanie nr 1: 

„Czy istnieje możliwość poznania wcześniej bardziej szczegółowego rozkładu jazdy oraz dziennej 

ilości kilometrów na poszczególnych trasach ?” 

 

Odpowiedź nr 1 WYJAŚNIENIE: 

Na tym etapie Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnego rozkładu jazdy - jest to zmienna, 

która będzie określona przy wysyłaniu zapytań ofertowych.  

Szacuje się, iż dzienna liczba wozokilometrów dla poszczególnych zadań wygląda następująco: 

- dla zadania 1 - 1800 wzkm/dzień, 

- dla zadania 2 - 2050 wzkm/dzień, 

- dla zadania 3 - 350 wzkm/dzień, 

- dla zadania 4 - 450 wzkm/dzień,  

- dla zadania 5 - 400 wzkm/dzień,  

- dla zadania 6 - 300 wzkm/dzień,  

Zamawiający podkreśla, że powyższe wartości są szacunkowe i nie są wiążące w późniejszym etapie 

postępowania. 

 

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, znak 

sprawy: KMDL/251/13/2020. 

 
 

Z poważaniem 

Tomasz Warchoł 
Prezes „Koleje Małopolskie Sp. z o.o.” 
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